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Betreft: Textielinzameling 

 
 
 

Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

In Albrandswaard wordt het textiel ingezameld via ondergrondse containers en verwerkt door een 

particuliere inzamelaar. Hierbij wordt het ingezamelde textiel aan de hoogste bieder verkocht. Het 

college wil voor het hergebruik een meer sociaal duurzaam beleid gaan volgen. Inzameling en 

distributie van tweedehands kleding wordt ter hand gesteld van Opnieuw en Co, dat gebruikte textiel 

via nieuwe containers zal inzamelen en in ruil hiervoor werkgelegenheid biedt in het kader van de 

participatiewet aan een inwoner van Albrandswaard. 

 

KERNBOODSCHAP 
Het tweedehands textiel in Albrandswaard wordt voortaan op een (sociaal) duurzame manier 
hergebruikt. Inzameling en lokale verwerking geschiedt door Opnieuw en Co, dat nieuwe 
textielcontainers zal neerzetten en beheren, en een reguliere baan en werkervaringsplaatsen creëert 
voor Albrandswaarders in het kader van de participatiewet.  

 

TOELICHTING 
Het vervaardigen van textiel is zeer milieubelastend. Een goede scheiding en hergebruik leveren een 
grote bijdrage aan het beperken van milieuschade en aan het scheidingspercentage van 
Albrandswaard. Opnieuw & Co gaat met eigen, bovengrondse containers textiel inzamelen. Voor de 
gemeente vervallen de jaarlijkse onderhouds- en keuringskosten en investeringen. Door handmatige 
lediging van de containers wordt daarnaast vervuilde en vochtige kleding eruit gesorteerd. Voorheen 
leidde dit tot afkeur van een hele partij, nu kan het restant dat goed is alsnog hergebruikt worden.  
 
Onderdeel van de overeenkomst is dat er extra werkgelegenheid wordt gecreëerd voor een inwoner 
uit Albrandswaard die nu een uitkering krijgt in het kader van de participatiewet. Daarnaast komen er 
drie werkervaringsplaatsen beschikbaar in de kledingsortering. Naast werkgelegenheid is ook 
afgesproken dat Opnieuw en Co tweedehands kleding voor lokale armoedebestrijding beschikbaar 
stelt indien maatschappelijke instellingen in Albrandswaard hier behoefte aan hebben. 

 



CONSEQUENTIES 
Na plaatsing van nieuwe containers voor textiel zijn de huidige textiel containers overbodig. De 
boekwaarde wordt afgeschreven en hiermee in overeenstemming gebracht met wat werkelijk in 
beheer is bij de gemeente. Onderdeel van de overeenkomst is dat het ingezamelde textiel vervalt aan 
Opnieuw en Co. De gemeente levert hierdoor inkomsten in maar deze worden gecompenseerd door 
een kleine vergoeding, het niet hoeven investeren in nieuwe containers, het niet hebben van kosten 
voor jaarlijks onderhoud, keuring, lediging en het creëren van werkgelegenheid. 
 

VERVOLG 
In de komende periode zullen de ondergrondse textielcontainers worden verwijderd en vervangen 
door bovengrondse containers. De bewoners worden geïnformeerd via de verschillende mediakanalen 
over de verandering geïnformeerd. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de loco-burgemeester, 

  

Hans Cats Marco Goedknegt 

 

 

 


